Aktuality z Evropské unie 2. — 6. března
Ve středu 4. března Evropská komise představila návrh nového klimatického zákona, který tvoří právní
rámec politické dohody Evropské rady z prosince 2019, kde se členské státy EU s výjimkou Polska dohodli na
směrování ke klimatické neutralitě do roku 2050. K předložení klimatického zákona se zavázala předsedkyně Komise
Ursula von der Leyenová jako k jednomu z kroků v prvních 100 dnech funkčního období nové Evropské komise.
Prostřednictvím nové právní úpravy Komise navrhuje stanovit právně závazný cíl pro dosažení nulové bilance
emisí skleníkových plynů do roku 2050. V praxi by to znamenalo, že EU bude vypouštět jen tolik emisí, kolik bude
zároveň schopna absorbovat. Klimatický zákon výrazně ovlivní i směřování a cíle stanovené v ostatních politikách
EU. Návrh klimatického zákona předpokládá, že pokrok v plnění cílů bude v souladu s globálním přezkumem v rámci
Pařížské dohody přezkoumáván každých pět let, což má zajistit předvídatelnost plnění cílů. Komise zároveň
k novému evropském klimatickém paktu zahajuje veřejnou konzultaci, která bude probíhat v příštích třech měsících.
Veřejnost bude mít díky tomu příležitost podílet se na navrhování nových opatření, sdílet informace a předkládat
řešení, která mohou být přijata v této oblasti. Podrobnosti k tématu naleznete zde.
V pondělí 2. března v Bruselu zahájili šéfové vyjednávacích týmů Evropské unie a Velké Británie Michel
Barnier a David Frost první oficiální jednání o budoucí podobě vztahů Evropské unie a Velké Británie. Na
toto úvodní jednání pak navázaly pracovní jednání expertů obou stran, která budou střídavě probíhat v Bruselu
a Londýně. Do května jich je prozatím naplánováno šest. Expertní jednání budou zaměřena na hledání podoby
vzájemné spolupráce zejména v prioritních oblastech. Cílem EU je v oblasti obchodu zachovat obchodní vztah
postavený na nulových kvótách, nulovém dumpingu a nulových clech, Velká Británie odmítá pokračovat
v obchodování dle unijních pravidel a trvá na volnější podobě obchodní vztahů podle vzoru dohody
o volném obchodu CETA, kterou EU uzavřela s Kanadou. Přechodné období dojednané mezi EU a Velkou
Británií v rámci výstupové dohody potrvá do 31. prosince 2020. Ačkoli má Velká Británie možnost toto období
prodloužit, britský premiér Boris Johnson tuto možnost odmítá. Pokud by se EU a Spojené království nedokázaly do
konce přechodného období shodnout na jeho prodloužení, je třeba počítat se zhoršením podmínek pro obchodování
jak pro firmy, tak i spotřebitele. Více informací je dostupných zde.
Evropská komise se v tomto týdnu dohodla s platformami sdílené ekonomiky Airbnb, Booking, Expedia
Group a Tripadvisor na sdílení klíčových údajů o krátkodobých ubytovacích službách v rámci EU. Tato
dohoda umožní EU publikovat data ohledně krátkodobého ubytování, které tyto čtyři platformy zprostředkovávají. Na
jedné straně uzavřená dohoda přispěje k úplnějším statistickým údajům o ubytování v cestovním ruchu napříč
Evropou, na druhé straně umožní veřejným orgánům lépe porozumět a uchopit vývoj sdílené ekonomiky a reagovat
na ni v oblasti veřejné politiky. Dle komisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona zpřístupnění těchto dat také EU
umožní se více zapojit do diskuze o tom, jakým způsobem přistupovat k činnosti těchto platforem a dopadu jejich
činnosti na města i konkrétní skupiny občanů. Evropská komise dle vyjádření komisaře Bretona chce i nadále
podporovat příležitosti sdílené ekonomiky, ale zároveň chce tímto způsobem lépe pomoci místním samosprávám
řešit výzvy, které tyto rychlé změny přináší. Uzavřená dohoda umožní Eurostatu zveřejnit důležité statistické údaje
o krátkodobém ubytování. První statistiky by mohly být zveřejněny již v druhé polovině roku 2020. Víc informací
v angličtině zde.
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